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درخواست مدیرعامل سازمان انتقال خون برای 
مدیریت خون بیمار در بیمارستان ها

مدیرعامل سازمان انتقال خون با تاکید بر لزوم اجرای مباحث مربوط به 
مدیریت خون بیمار در بیمارستان های کشور، گفت: باید توجه کرد که 
شانس ابتال به عفونت های بیمارستانی در کسانی که خون دریافت می کنند، 

حدود پنج برابر افزایش می یابد.
دکتر علی اکبر پورفتح اهلل در گفت وگو با ایسنا،   با اشاره به ضرورت توجه به مدیریت 
خون بیمار در بیمارستان ها، گفت: مفهوم مدیریت خون بیمار این است که خون 
خود بیمار را مدیریت کنیم تا نیاز به خون دیگران نداشته باشد و از خون دیگران 
استفاده کمتری کند. زیرا خون ضمن اینکه می تواند نجات بخش زندگی باشد، 

می تواند منجر به افزایش آسیب به بیمار هم شود.
وی با بیان اینکه تزریق خون می تواند پیامدهای مختلفی به دنبال داشته باشد، 
افزود: به عنوان مثال از آنجایی که در تزریق خون یک مجموعه از آنتی ژن های بیگانه 
به بیمار تزریق می شود،   می تواند منجر به تضعیف سیستم ایمنی شود و تضعیف 
سیستم ایمنی در بیماری که در بیمارستان بستری است، ممکن است بیماری اش 

را به شدت بدتر کند.
افزایش ۵ برابری شانس ابتال به عفونت های بیمارستانی در کسانی که 

خون دریافت می کنند
پورفتح اهلل ادامه داد: باید توجه کرد که شانس ابتال به عفونت های بیمارستانی در 
کسانی که خون دریافت می کنند، حدود پنج برابر افزایش می یابد. همچنین طول 
مدت بستری بیمارانی که خون دریافت می کنند، نسبت به آنهایی که خون دریافت 
نمی کنند، به شدت افزایش پیدا می کند. بنابراین تزریق خون می تواند هم برای بیمار 
عوارض و گرفتاری هایی به دنبال داشته باشد و هم هزینه  سنگینی را به نظام سالمت 
تحمیل کند. زیرا طول بستری را افزایش داده و هزینه های بیمه ها، بیمار و ... را نیز 
باال می برد. به همین دلیل در دهه اخیر ادبیات جدیدی در حوزه انتقال خون مطرح 

شده و آن هم ادبیات مدیریت خون بیمار است.
سه مرحله مدیریت خون بیمار 

مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه در مدیریت خون بیمار اجازه نمی دهیم 
خون دیگران به فرد بیمار تزریق شود و با این اقدام عوارض و گرفتاری های بیماران 
را به حداقل ممکن می رسانیم، گفت: در بحث مدیریت خون بیمار عناصر و اقدامات 
مختلفی وجود دارد که این اقدامات می تواند قبل، حین و بعد از عمل انجام شود. 
بخشی از مدیریت خون بیمار این است که اجازه ندهیم بیمار با کم خونی وارد اتاق 
عمل شود. کم خونی می تواند گرفتاری های متعددی برای بیمار ایجاد کند. بنابراین 

یکی از بحث ها این است که قبل از عمل جراحی، کم خونی بیمار را مدیریت کنیم.
پورفتح اهلل ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی بیش از دو میلیارد 
نفر از هشت میلیارد جمعیت دنیا دچار کم خونی هستند که ۱.۵ میلیاردشان دچار 
کم خونی و فقر آهن هستند که این نوع کم خونی به خوبی قابل پیشگیری و درمان 
است. بر همین اساس یکی از عوامل مدیریت خون بیمار این است که در جراحی های 
انتخابی بیمار را با کم خونی وارد اتاق عمل نکنیم و قبل از اینکه بیمار تحت عمل 
قرار گیرد، کم خونی اش را درمان کنیم. در کنار این مساله در حین عمل می توانیم 
در صورت نیاز از خون خود بیمار استفاده کنیم. امروزه دستگاه هایی وجود دارد که 
می تواند خون فرد را حین عمل جراحی جمع آوری و به فرد تزریق کند. مدیریت 
خونریزی حین عمل را انجام داده و کاری کنیم که بیمار حداقل خونریزی را حین 
عمل داشته باشد.  بعد از عمل هم می توانیم اقداماتی مانند اصالح آنمی یا حتی 
جمع آوری خون بیمار را انجام دهیم. این مجموعه اقداماتی است که در سطوح 

بیمارستانی می تواند برای مدیریت خون بیمار انجام شود.
آمار کم خونی در ایران باالست

وی درباره وضعیت کم خونی در کشور نیز گفت: آمار کم خونی در ایرن هم باالست 
که اثرات متعددی را می تواند داشته باشد. باید یک نگاه ملی به کم خونی داشته 
باشیم، مدیریت کم خونی نه فقط برای کسانی که برای عمل جراحی به بیمارستان 
می روند، بلکه در افراد عادی هم باید انجام شود. زیرا کم خونی می تواند پیامدهای 
متعددی چون خستگی در پی داشته باشد. باید توجه کرد که کم خونی بویژه فقر 
آهن با آهن تراپی، غنی سازی مواد غذایی با آهن و... رفع می شود. کشورهایی که 
مدیریت خون بیمار را انجام دادند، موفقیت های خوبی را هم در مدیریت کم خونی 
داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ میلیون اهدای خون 
و ساالنه پنج درصد افزایش اهدای خون وجود داشت، اما به دنبال اجرای مدیریت 
خون بیمار شاهد کاهش دو میلیونی اهدای خون در آمریکا در سال ۲۰۱۶ بودیم 
که هم منابع مالی اش را ذخیره کرده و هم خدمت بهتری را برای بیماران ارائه 

کرده است.
پورفتح اهلل ادامه داد: باید توجه کرد که ساالنه حدود ۳.۵ میلیون فرآورده خونی و 
نزدیک به دو میلیون واحد گلبول قرمز در مراکز درمانی کشور مصرف می شود. البته 
تاکنون نگاه به انتقال خون در ایران بر اساس رویکردی لیبرال بوده است. در ادبیات 
۱۰ سال قبل انتقال خون به جای تبلیغ انتقال خون محافظه کارانه، انتقال خون آزاد 
را مطرح می کردند و می گفتند خون باعث شهامت جراح شده و باعث می شود بتوانیم 

بیمار را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه بحث مدیریت خون بیمار ادبیات جدیدی است و بر اساس 
آن باید نگاه پزشکانی که بر اساس رویکرد انتقال خون لیبرال تربیت شده و اقدام 
می کنند، به سمت انتقال خون محافظه کارانه تغییر کند، اظهار کرد: در عین حال 
نگاه بیماران هم باید تغییر کند. مدیریت مصرف خون باید جزو مطالبات بیماران 
بوده و به آن آگاهی داشته باشند. خود بیمار باید پزشکی را انتخاب کند که کم خونی 
قبل از عمل را اصالح کرده و نگاه انتقال خون محافظه کارانه را داشته باشد. امروزه 
مشخص شده که با هر تزریق اضافی خون وضعیت بیمار وخیم تر می شود. به همین 
دلیل در مدیریت خون بیمار گفته می شود که پزشکان باید یاد بگیرند که تک واحد 
- تک واحد خون تجویز کنند و بعد از هر تزریق خون پیامدهای تزریق را بررسی و 

بعد تزریق بعدی را انجام دهند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه اجرای فرآیند مدیریت خون بیمار 
مبتنی بر تغییر نگاه جامعه، به خصوص تغییر نگاه پزشکان مصرف کننده خون و 
فرآورده های خونی است، افزود: سازمان انتقال خون هم واحدی را تحت عنوان 
مدیریت خون بیمار تاسیس کرده که کارش اطالع رسانی در این زمینه و تغییر 
ادبیات و نگاه جامعه در این حوزه است. ما از پژوهش هایی که در زمینه مدیریت 
خون بیمار انجام می شود، حمایت و برای اجرایی شدن بحث مدیریت خون بیمار 

برنامه ریزی های متعددی را پیاده می کنیم.
پورفتح اهلل تاکید کرد: یکی از بحث هایی که در مدیریت خون بیمار مطرح می شود، 
این است که می گویند بر اساس مطالعات مبتنی بر شواهد نگاه جامعه پزشکی باید 
تغییر کند. بر این اساس به دنبال ایجاد یک مرکز اعطای گرندهای پژوهشی در 
زمینه مدیریت خون بیمار هستیم که موسسه آموزش عالی طب انتقال خون دارد 
این کار را انجام می دهد و بخشی از اعتبارات پژوهشی بیمارستان ها و دانشگاه هایی 
را که وارد ادبیات مدیریت خون بیمار می شوند، تقبل می کند تا به تدریج نگاه در 

انتقال خون تغییر کند.

اخبار

شنبه / 17 آذر 1397 / شماره 296

اولین کشور با حمل و نقل عمومی رایگان
به زودی لوکزامبورگ اولین کشور در جهان خواهد بود که تمام وسایل نقلیه عمومی آن رایگان می شود. به گزارش ایسنا، مقامات لوکزامبورگ تصمیم گرفتند از تابستان سال آینده، استفاده از وسایل نقلیه عمومی را مجانی کنند. از این پس 

شهروندان لوکزامبورگ می توانند بدون پرداخت هرگونه مبلغی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. جمعیت پایتخت لوکزامبورگ 11۰ هزار نفر و جمعیت کشور به طور کلی کمی بیش از 6۰۰ هزار نفر است. افزون بر آن روزانه 2۰۰ هزار نفر برای کار 
از فرانسه، بلژیک و آلمان به لوکزامبورگ می روند که این امر باعث بروز مشکالت در جاده ها و ترافیک سنگین در شهر می شود. تابستان سال جاری رفت و آمد با وسایل نقلیه برای افراد زیر 2۰ سال مجانی شد.

گزارشی از »بسته یا باز«، چهارراه ولیعصر

حل مناقشه زیرگذر چهارراه ولیعصر در دستان مرد همسایه!
۵سالی می شود که نرده های سفیدـ  آبی چهارراه ولیعصر 
به محل مناقشه شهرداری و مردم به خصوص توان یابان 
بدل شده و از مردم و معلوالن اصرار برای برچیده شدن و 
ازمسئوالن شهری نیز انکار که این نرده ها باید برسرجای 

خود بمانند.
اماحاال با تغییر مدیریت شهری آنهم بعداز ۱۲سال، بازگشایی 
نرده های چهارراه ولیعصر بنا به درخواست معلوالن و با پیگیری 
اعضای شورای شهر در دستور کار معاونت حمل ونقل شهرداری 
قرار گرفته و با اینکه نرده ها در روز شنبه ۱۰ آذرماه با حضور 
مسئوالن شهرداری  و پلیس  باز شد اما  بعد از چند ساعت مجددا 
بسته شد و حاال این باز یا بسته بودن به مسئله ای بدل شده است.

به گزارش ایسنا، دوشنبه ۱۶  دی ماه سال۹۲،  زیرگذر چهارراه 
ولیعصر با  زیربنایی بالغ بر ۳۸۰۰ متر مربع با کریدورهایی با عرض 
هفت متر و ارتفاع سه متر دقیقا زیر چهارراه ولیعصر، افتتاح شد تا 
با دارا بودن  هشت ورودی و خروجی و ۱۶ پله برقی  مردم بتوانند 
با تردد در زیر زمین به خطوط سه و چهار مترو و خطوط یک و 

هفت سامانه BRT دسترسی پیدا کنند.
محمدباقر قالیباف شهرداری اسبق  تهران در مراسم افتتاح 
این زیرگذر،  اعالم کرد: " اینجا تنها یک زیرگذر نیست بلکه 
فضایی است که همه شهروندان پایتخت خاطرات مختلفی را از 
آن در ذهن دارند. در حقیقت اینجا یک سازه اجتماعی، فرهنگی 

و خدماتی است."
 او در افتتاح این زیرگذر گفت که  »در این پروژه تالش کردیم 
بگوییم در مدیریت شهری توسعه فرهنگ محبت، ایثار و همدلی 
را هدف قرار داده ایم و شهر را برای شهروندان آن می خواهیم«. 
هرچند بنا به گفته شهردار اسبق تهران،  قرار بود با این زیرگذر 
محبت و همدلی افزایش یابد اما از فردای افتتاح این زیرگذر  
انتقادات آغاز  شد و با کشیده شدن نرده های آبی دور تا دور 
چهارراه و محصور شدن آن،  داد مردم به خصوص افراد کم توان 
همچون سالمندان و گروه های توان یاب بلند شد چرا که آنها 
معتقد بودند عدم تامین امکانات حرکتی مناسب برای تمام گروه ها 
در این زیرگذر و نرده کشی دورتادور چهارراه،  حق حرکت و حضور 
بخشی از ساکنان که ذینفعان این فضای شهری هستند، سلب 

شده است.
انتقادات به حصار چهارراه ولیعصر و استفاده اجباری از زیرگذر 
ادامه داشت و با وجود آنکه کارهای مقطعی نیز همچون نصب 
هواکش، برگزاری نمایشگاه های مختلف و... انجام شد اما نتوانست 
مردم را به صورت ۱۰۰درصد مجاب کند که از زیرگذر استفاده 
کنند،  چراکه  در این طرح به صورت کامل برنامه ریزی برای 

استفاده همه گروه ها صورت نگرفته بود.
کارشناسان معتقدند تنها در چهارراه ولی عصر نرده کشی  صورت 
نگرفت بلکه  ارتباط خیابان و پیاده رو  به طور کامل قطع شد و 
عابران پیاده برای رفتن به پیاده روی مقابل خود تنها باید از زیر گذر 
استفاده کنند و این در حالی است که نرده در مطالعات مهندسی 
عنصری است که به فضا اضافه می کنند و به زبان ساده  نرده یعنی 
این که "تو حق نداری از آن عبور کنی"  اما در میان دو راهی، نرده 
و پله برقی ، تکلیف توان یابان، سالمندان،مادران و کودکان همراه با 
کالسکه چه می شود؟ سوالی که ۵سال هیچ مسئولی به آن پاسخ 
نداد و بی توجهی ها سبب شد که مردم و ...کج دار و مریض و با 
ایجاد راه های جایگزین همچون رد شدن از زیر و باالی نرده ها با 

این موضوع کنارآمدند.
بازگشایی قریب الوقوع چهارراه بعد از ۵سال

اصرارها و انکارها ادامه داشت تا اینکه الهام فخاری رئیس کمیته 
اجتماعی شورای شهر در صفحه توییتر خود خبر از بازگشایی 
معبر داد و نوشت:"  به پیشنهاد گروه هایی هم چون باهمستان و 
در راستای انجام شعار »شهر انسان محور«، با رایزنی و همراهی 
ترافیک  نقل  و  حمل   معاونت  ۱۱و  منطقه های۶و  شهرداران 

شهرداری تهران، با همکاری و پیگیری ویژه معاونت محترم و 
شهردار منطقه ۶، چهارراه ولی عصر به طور موقت در محدوده خط 
عابرپیاده بازگشایی شد." ! خبری قریب الوقوع و بعد از آن در 
شنبه ۱۰آذر ماه با حضور  معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری 
تهران یک قسمت از چهارراه بازگشایی شد و پورسیدآقایی در 
مراسم افتتاحیه قسمتی از چهارراه  گفت: به نظر من یک تغییر 
رویکرد در مدیریت شهری جدید وجود دارد که معتقدیم شهر باید 
از خودروها پس گرفته شود و به عابرین پیاده داده شود. برخالف 
رویکرد گذشته که موجب اجرای طرح زیرگذر چهارراه ولیعصر 
شد، فرض بر این بود که ماشین ها سریع تر رد شوند لذا برای 

عابرین پیاده مشکالتی ایجاد می شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه 
چهارراه ولیعصر )عج( به عنوان یک چهارراه مهم فرهنگی و نبض 
شهر تهران محسوب می شود و باید نرده های این محدوده را بر 
روی عابرین باز کنیم، افزود: پلیس هم با این رویکرد موافق است 
و تنها نگرانی  که برای پلیس وجود دارد این است که عابرین پیاده 
قانون را رعایت نکنند و در عبور از چهارراه هنگامی که چراغ 
عابرین پیاده قرمز است اقدام به عبور از خیابان کنند. به این ترتیب 
بازگشایی این محدوده منوط به همکاری مردم خواهد بود. در 
صورتی که این همکاری وجود نداشته باشد و تصادفات در این 
چهارراه زیاد شود و ترافیک افزایش پیدا کند، قطعا این کار انجام 

نخواهد شد.
وی ادامه داد: با پلیس توافق کردیم در حال حاضر یک مسیر 
بازگشایی شود و عملکرد عابرین پیاده را مشاهده کنیم تا ببینیم 
هنگامی که چراغ عابرین پیاده قرمز است مردم از سطح خیابان 
برای  نیز   NGO یک  اینجا  در  البته  خیر؟  یا  می کنند  عبور 
فرهنگ سازی کمک می کند تا هنگامی که چراغ عابرین قرمز 

است مردم از خیابان عبور نکنند.
نرده هایی که باز نشده، بسته شد

با این که معاون شهردار از هماهنگی با پلیس خبرداد اما بعد از 
چند ساعت مجددا نرده های چهارراه ولیعصر  به هم جوش خورد 
و مجددا مردم محصور شدند  سرهنگ سعید سپهری )سرکالنتر 
مرکز تهران بزرگ( در گفتگویی  اعالم کرد: زمانی که زیرگذر در 
این منطقه نبود، عبور و مرور عابران پیاده در این منطقه باعث 
ایجاد ترافیک بسیار سنگین می شد و روزانه بیش از ۱۵ هزار عابر 
از این زیرگذر تردد می کنند و در صورتی که قرار باشد خط عابر 

بازگشایی شود، مشکالت ترافیکی بسیاری برای این منطقه ایجاد 
خواهد شد، بگونه ای که پلیس مجبور بود از طناب برای نگهداری 

مردم استفاده کند تا از حجم بار ترافیک خودروها کاسته شود.
سپهری تاکید کرد: در گذشته به دلیل تردد عابران پیاده از 
سطح خیابان آمار تصادفات منجر به جرح و فوت در این منطقه 
باال بود اما با احداث زیر گذر آمار تصادفات بسیار کاهش یافته 
است. ما به صراحت اعالم کرده ایم به هیچ عنوان بازگشایی مسیر 
عابر پیاده در این چهارراه مورد موافقت پلیس راهنمایی و رانندگی 

تهران بزرگ نیست.
انتقاد از مدیریت سنتی پلیس راهور

به گزارش ایسنا، دغدغه پلیس راهور ایجاد ترافیک سنگین 
در چهارراه ولیعصر در پی بازگشایی مجدد و تسری ترافیک به 
سایر خیابان های فرعی است، دغدغه ای که الحق است اما  علی 
پیرحسین لو مشاور اجتماعی معاونت حمل ونقل شکل مدیریت 
راهنمایی و رانندگی در تهران  را سنتی دانست و گفت: این طرز 
فکر که پیاده را چندین متر به باال و پایین زمین بفرستیم تا 
خودروها سریع تر حرکت کنند، کامال منسوخ شده است. اتفاقا 
برعکس؛ همه دنبال این هستند که سرعت مجاز خودروها را کم 
کنند و عرض خیابان را به نفع پیاده رو کاهش دهند تا جاذبه 
استفاده از خودروی شخصی کم شود. نمی شود برای خودروها 

فرش قرمز پهن کنیم و بعد انتظار داشته باشیم نیایند.
وی با بیان اینکه قرار نیست ما بعد از این در خیابان های تهران 
برای خودروها فرش قرمز پهن کنیم، گفت: در شهری که بر مبنای 
عوارض همه شهروندان اداره می شود، نباید معلوالن و جانبازان و 
مادران و سالمندان به زحمت بیفتند تا خودروها راحت تر برانند؛ 
این وضعیت عادالنه نیست و تجربه جهانی می گوید پل عابر 
فقط مکانیزه و آن هم روی اتوبان ها و معابر خاص. تجربه جهانی 
می گوید تا جایی که ممکن است باید سهم پیاده و دوچرخه از 
خیابان ها بیشتر از خودرو باشد. تجربه جهانی می گوید تا می شود 
از خودروی شخصی عوارض بگیریم و برای حمل و نقل  باید 
عمومی و به نفع آنها که شهر را کمتر آلوده می کنند، خرج کنیم. 
تجربه جهانی می گوید باید ترافیک را با سیستم های هوشمند و 
دانش بنیان مدیریت کرد. بدون در نظر گرفتن این تجربه ها، شما 
هرچه مأمور سر چهارراه ها مستقر کنید و زحمت بکشید و عرق 
بریزید، به جایی نمی رسید و فقط زحمت را برای خودتان و مردم 

بیشتر می کنید.

اتمام حجت پلیس؛ چهارراه باز نمی شود
تجمع معلوالن در اعتراض به عدم بازگشایی چهارراه نیز نه 
تنها راه به جایی نبرد بلکه سبب اتمام حجت پلیس شد و سردار 
حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت  اعالم کرد که محدوده 
چهارراه ولیعصر برای تردد عابران از سطح تقاطع بازگشایی نمی 
شود و ادامه داد: فلسفه ساخت زیرگذر چهارراه ولیعصر یا چهارراه 
جهان نما این بود که عبور و مرور جمعیت به زیر سطح برود و 
میلیاردها تومان نیز برای ساخت آن هزینه شد تا ترافیک در آن 
منطقه از بین برود و حتی سوانح و حوادث رانندگی نیز کاهش 

بیابد.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند تسهیل تردد توانیابان باید در 
همان زیرگذر تعبیه شود، ادامه داد: این همه هزینه شده تا ترافیک 
مدیریت شود، بنابراین باید برای رفت و آمد معلوالن، مسئوالن 
شرایطی را فراهم کنند که در همان زیر گذر مشکل تردد برایشان 

حل شود.
آسانسورهای زیرگذر در انتظار تصمیم مرد همسایه

از مسئوالن شهرداری خواست که در همان  سردار رحیمی 
مهندس  اما  فراهم شود  توانیابان  تردد  تسهیل  زمینه  زیرگذر 
فخری، مجری ۴ شرکت مترو در گفت وگو با ایسنا، گفت:  در 
طرح اولیه زیرگذر دو آسانسور برای تردد معلوالن در ضلع شمال 
شرقی پیش بینی شده بود اما زمین های اطراف چهارراه برای 
مالک خصوصی است و براساس قرارداد شهرداری با مالک زمینی 
که آسانسور در آن طراحی و پیش بینی شده، مقرر شده است 
که هر زمانی که مالک در زمین ساخت و ساز انجام دهد باید 
آسانسورهای زیرگذر نیز ساخته شود اما هنوز مالک تصمیمی به 

ساخت در زمین خود نگرفته است.
 به گزارش ایسنا ، این طور که مشخص است بازگشایی گره کار 
زیرگذر چهارراه ولیعصر  در مناقشه پلیس و شهرداری در باز یا 
بسته بودن چهارراه ، به دست مالک زمین مجاور است اما جای 
سوال است که چه تضمیمی وجود دارد که مالکی که در این 
۵سال زمینش را رها کرده بتواند به تعهدات خود عمل کند و 
گره کور چهارراه را باز کند؟ تا چه زمانی توان یابان، سالمندان و.. 
باید صبر کنند؟ ایا زمان آن نرسیده که سیاستهای منسوخ شده 
خودرومحوری را کنار بگذاریم؟ و سوال های بسیاری   که مطرح 
می شود؛ با این حال باید منتظر بود و دید اصرار شهرداری بر باز 

شدن چهارراه و انکار پلیس بر بسته بودن به کجا می رسد؟.

دو چالش پلیسی در غرب تهران

این  در  پلیس  مهم  دو چالش  تهران  استان  ویژه غرب  انتظامی  فرمانده 
محدوده را تشریح کرد.

سردار محسن خانچرلی در گفت وگو با ایسنا، درباره مهم ترین چالش های پلیس در 
غرب استان تهران گفت: در سال های اخیر خوشبختانه با اقدامات انجام شده در حوزه 
پلیس شاهد ارتقا بسیاری از شاخص های امنیتی در حوزه استحفاظی غرب استان 
بودیم، اما اگر بخواهیم چالشی را در این خصوص مطرح کنیم، معتقدم که دو موضوع 
در غرب استان تهران وجود دارد، یکی بحث موادمخدر و دیگری نزاع و درگیری است 

و این با استناد به  اخباری است که به دست ما می رسد.
وی با بیان اینکه بیشترین خبرهای ارسالی از شهروندان به پلیس و مطالباتشان از 
این نیرو در دو حوزه نزاع و مواد مخدر است، گفت: در همین راستا نیز اقدامات ویژه ای 
را در دستورکار خود قرار داده ایم، به طوریکه در حوزه موادمخدر اشراف اطالعاتی خود 
را افزایش داده و موفق شدیم تا در نیمه دوم سال ۹۶ و نیمه نخست سال ۹۷ بیش 
از ۱۹ تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنیم که این آمار افزایش قابل توجهی را 

نشان می دهد.
خانچرلی افزود: همچنین طی همین مدت ۱۵ البراتوار را که عمدتا در باغ ها و 
مناطق حاشیه ای فعالیت داشتند منهدم کردیم و بالغ بر ۷۰۰۰ معتاد متجاهر نیز 

جمع آوری شده اند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: همچنین تعداد گشتی ها و پایگاه های 

پلیس را نیز افزایش داده و توان مراکز ۱۱۰ نیز ارتقاء یافته است و امیدواریم که بتوانیم 
این مساله را حل کنیم.  

وی درباره اینکه آیا مجرمان پس از ارتکاب جرم در تهران به غرب استان تهران 
متواری می شوند؟ گفت: این تحلیل و اظهارنظر اصال درست نیست و من آن را با 
استناد به آمارها رد می کنم. غرب استان تهران بیش از سه میلیون و دویست هزار 
نفر جمعیت دارد  و از نظر جمعیت، ششمین استان کشور است. در مواردی بوده که 
فردی از تهران به این محدوده آمده و مرتکب جرم شده و برعکس آن هم بود، بنابراین 

اصال این موضوع صحیح نیست.
خانچرلی درباره اقدامات انجام شده برای کنترل مجرمان نیز اظهارکرد: ما مجرمان 
ساکن غرب استان تهران را شناسایی کردیم و آنها با هماهنگی دستگاه قضایی تحت 
کنترل درآمدند و با حضور در مقرهای پلیس رصد می شوند که خوشبختانه مقام 
قضایی هم همکاری خوبی با ما داشته است و با این اقدامات در حوزه پیشگیری از 

جرم نیز موفق بودیم.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: همچنین برای برخورد جرائم خشن و 
مخالن نظم و آرامش مردم سختگیری جدی وجود دارد و تمامی این موارد با جدیت 

پیگیری می شود.

به  اشاره  با  ایران  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
مراکز  از  شده  ترخیص  کودکان  از  بسیاری  اینکه 
اجتماعی  آسیب های  دچار  روزی  شبانه  نگهداری 
برای  نظیر پرخاشگری و بی خانمانی می شوند، گفت: 
باید  مراکز شبانه روزی  از  ترخیص موفق یک کودک 
اقدامات الزم قبل از ترخیص شروع شود به طوریکه 
ضروری  کودکان  موفق  ترخیص  برای  پروتکل  تهیه 

است.
بیان  با  ایسنا،  با  سید حسن موسوی چلک در گفت وگو 
حمایت  برای  روزی  شبانه   مراکز  در  که  تالش هایی  اینکه 
به  منتج  به  باید  می شود  انجام  کودکان  توانمندسازی  و 
یک  موفق  ترخیص  برای  افزود:  شود،  آنها  موفق  ترخیص 
از  قبل  الزم  اقدامات  باید  شبانه روزی  مراکز  از  کودک 
ترخیص شروع شود و تفاوت های فردی کودکان نیز مدنظر 

قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به کودکان ترخیص شده از 
مراکز شبانه روزی باید با همکاری بین بخشی انجام شود تا 
این کودکان بعد از خروج از مراکز به حال خود رها نشوند و 
بتوانند در جامعه حضور سالم داشته باشند، اظهارکرد: قبل 
قالب  در  اجتماعی  حمایت های  باید  کودکان  این  خروج  از 
بسترسازی برای اشتغال آنها انجام شود. همچنین باید از ایجاد 

وابستگی این کودکان به مراکز نیز پرهیز کرد.
موسوی چلک با تاکید بر حفظ احترام نسبت به کودکان 
ترخیص شده از مراکز شبانه روزی تصریح کرد: نباید فکر 
مراکز  این  در  زندگی اش  از  مقطعی  در  کودکی  اگر  کنیم 
اقامت کرده و زندگی سختی در خانواده داشته است، این 
وضعیت به منزله ماندگاری همیشگی این شرایط برای وی 
است. آنها هم می توانند مانند یک فرد عادی زندگی موفقی 

داشته باشند و حتی به دیگران کمک کنند.
اهمیت  بر  تاکید  با  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 

آموزش و حمایت های حقوقی از کودکان ترخیص شده از 
مراکز شبانه روزی اظهار کرد: برنامه ریزی و تهیه پروتکل 
برای این مراکز الزم و ضروری است تا این کودکان ورود 

موفقی به جامعه داشته باشند.
می دهد  نشان  جهانی  تجربیات  افزود:  چلک  موسوی 
روزی،  شبانه  مراکز  از  شده  مرخص  کودکان  از  بسیاری 
خانمانی،  بی  اجتماعی،  آسیب های  و  مشکالت  دچار 
پرخاشگری و ... می شوند اما این تجربه به منزله آن نیست 

که نمی توان از این مشکالت پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه در کشور کارهای ارزشمندی برای رسیدن 
به این هدف انجام شده است، گفت: در عین حال به منظور 
المللی حمایت های  بین  کارگاه  تجارب،  این  انتقال  و  ارتقاء 

روانی- اجتماعی از این کودکان را نیز برگزار کرده ایم.
به  اشاره  با  ایران  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
اجتماعی  روانی-  حمایت های  المللی  بین  کارگاه  برگزاری 

طی  روزی  شبانه  نگهداری  مراکز  از  ترخیصی  کودکان  از 
میلیگان،  دکتر  کارگاه  این  در  کرد:  اظهار  فردا  و  امروز 
و  اسکاتلند  از  بریتانیا  استراسکالید  دانشگاه  تمام  استاد 
داوود ایلماجی از ترکیه حضور پیدا کردند هر دو از استاید 
برتر حوزه  اساتید  این همایش  در  این حوزه هستند.  برتر 
نام  ثبت  مراکز شبانه روزی  اجتماعی شاغل در  مددکاری 

و حضور پیدا کردند.
 ۶۰ کنگره»  اولین  برگزاری  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
سال مددکاری اجتماعی در ایران« سعی کردیم تا ارتباط 
مددکاری  حوزه  در  جهانی  جامعه  با  هدفمند  و  نظام مند 
برقرار کنیم، افزود: به همین دلیل امسال در همایش های 
دانش  انتقال  برای  و  کرده  پیدا  مختلف حضور  کشورهای 
برای  زمینه  همچنین  کردیم.  تالش  حوزه  این  تجارب  و 
حضور اساتید و صاحب نظران جهانی در ایران را نیز فراهم 

کردیم.

مشکالت کودکان بعد از ترخیص از مراکز نگهداری شبانه روزی


